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HOTĂRÂRE NR. _____/2022 
privind indexarea taxelor județene aplicabile în anul fiscal 2023, a căror stabilire 

este de competența Consiliului Județean Harghita 
 
Consiliul Județean Harghita, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 105924/29.11.2022 a președintelui 
Consiliului Județean Harghita, d-nul Borboly Csaba, inițiat la propunerea Direcției 
economice, cu privire la proiectul de Hotărâre privind indexarea taxelor județene 
aplicabile în anul fiscal 2023, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean 
Harghita, Raportul de specialitate nr. …………………………….. al Direcției juridice și 
administrație publică, Raportul de specialitate nr. ……………………………. al Direcției 
arhitect șef, Raportul de specialitate nr. …………………………. al Direcției generale 
patrimoniu, Adresa nr. 105461/24.11.2022 a Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Harghita, Proces-Verbal nr.  ………………………………. privind îndeplinirea 
exigențelor de transparență decizională, Avizul favorabil al Comisiei economice și 
investiții a Consiliului Județean Harghita şi Referatul de urgență nr. …………………….. ; 

În conformitate cu prevederile: 
-art. 5 alin. (1) lit. a), art. 27 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 1, art.2 alin.1 lit. h) și art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind  transparența decizională în 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 
- Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la 
aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
 
 
 
 



 
 
 

AVIZAT 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 

Balogh Krisztina 
 
 
 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Consiliului 
Judeţean Harghita, Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei economice. 
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VIZA JURIDICĂ 

Direcţia juridică şi administraţie publică 
Director executiv,  

VágássyAlpár 
    
 
 
 
 
 

Compartimentul  Cancelaria Consiliului 

Judeţean Harghita 
Szabó Zsolt Szilveszter 

 
 

 

 
 



- Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale 
administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare, 
ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind  
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor); 
- art. 11 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, 
domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele 
de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 6 alin. (1) și art.20 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, 
cu modificările și completările ulterioare; 
Conform comunicatului de presă nr. 17/2022 al Institutului Național de Statistică, rata 
inflației pentru anul 2021 este de 5,1%. 
 În temeiul art. 173 alin. (1) lit. ʺbʺ și alin. (3) lit. ʺcʺ și a art. 196 alin. (1) lit. ʺaʺ 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

             Art.1 (1) Se aprobă pentru anul fiscal 2023 indexarea taxelor pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor și autorizațiilor în domeniul construcțiilor, a valorilor pe metru 
pătrat la clădiri și alte construcții, pentru stabilirea bazei de calcul a taxelor de 
emitere și regularizare a autorizațiilor de construcție, a căror stabilire este de 
competența Consiliului Județean Harghita, cu indicele de inflație de 5,1% potrivit 
Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
(2) Se aprobă pentru anul fiscal 2023 indexarea taxelor speciale pentru prestațiile de 
copiat și multiplicat acte, cu indicele de inflație de 5,1%, conform Anexei nr. 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 
(3) Se aprobă pentru anul fiscal 2023 indexarea taxelor speciale pentru prestațiile de 
copiat și multiplicat acte, cu indicele de inflație de 5,1%, eliberate în baza Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
(4) Se aprobă pentru anul fiscal 2023 indexarea nivelului tarifelor de acces peste sau 
deasupra imobilelor proprietate publică a Județului Harghita, a unor linii de 
infrastructură edilitară (electrice, rețele de comunicații electronice, conducte de gaz, 
conducte de apă, canalizare etc.), cu indicele de inflație de 5,1%, conform Anexei nr. 
4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(5) Se aprobă pentru anul fiscal 2023 indexarea taxelor speciale aferente activităților 
desfășurate pe linie de stare civilă și de evidență a persoanelor  de către Consiliul 



Județean Harghita - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Harghita,cu indicele 
de inflație de 5,1%, conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Taxele și tarifele cuprinse în Anexele nr. 1, 2, 3 și4 stabilite prin prezenta 
hotărâre, constituie venit la bugetul județului Harghita și se plătesc anticipat, fie la 
casieria instituției, în numerar sau cu card bancar, fie prin ordin de plată. 
Taxele cuprinse în Anexa nr. 5, stabilite prin prezenta hotărâre, constituie venit 
propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Harghita, se plătesc anticipat 
și se vor utiliza pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere a acestui serviciu 
public. 
 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredințează Direcția economică, Direcția arhitect șef a județului prin 
Compartimentul urbanism, Direcția generală patrimoniu, Direcția Județeană de 
Evidență a Persoanelor Harghita și Direcția juridică și administrație publică–
Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita. 

 
Art.4. Hotărârea se comunică de către Direcția juridică și administrație publică, 

Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului 
Județean Harghita, d-nul Borboly Csaba, vicepreședinților, d-nul Barti Tihamér și d-nul 
Biró Barna-Botond, Direcției economice, Direcției arhitect șef și Compartimentului 
Urbanism, Direcției juridice și administrație publică, Direcției generale patrimoniu, 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Harghita, precum și Instituției 
Prefectului Județului Harghita. 
 Totodată, hotărârea se afișează la afișierul Consiliului Județean Harghita, se 
publică pe site-ul www.judetulharghita.ro, www.hargitamegye.ro, precum și în mass 
media, conform legii, prin Direcția juridică și administrație publică - Compartimentul 
Cancelaria Consiliului Județean Harghita. 

 
 
 
……………………………………………… la …………….2022 
 
 
 

   CONTRASEMNEZĂ 
    PREȘEDINTE, SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 
   Borboly Csaba                                                                   Balogh Krisztina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hargitamegye.ro/

